
























































































































 

 

ــ ـــــــــــــامتح        ــ ـــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            عداديللصف االول اال ان ــــــــــ
ــ ــ          ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  ة )درج ٨٠ –اسئلة   ١٠(  ول : لغة عربية ؤال االالس) ١س

  ) :   هيا نشجع باخالق كريمةمن موضوع ( 

حة فمن يمارس الرياضة ينشط جسمه  ة ملرب ضروممارسة الرياضة دون تعص" 

  "  لهوعق

              ) تشجيع , هواية ,   مزاولة (                                       ممارسةي عنم ) ١

 )    يصغر ,  يكسل ,   يقلل(                                           ينشطد امض )٢

                  )   فاعل  , برخ  ,  مبتدأ(                                        ضرورة تعرب)٣

  )  جزومم ,  منصوب  ,  عمرفو(                          عس فعل مضاريمار) ٤

              )  يرضا ,  يرض,   ييرض(                        . هللا عنهمله ..عمن يتقن ) ٥

  )كثرةال ,  العموم والشمول,  التعظيم(                            تفيدة ة نكرصدق)  ٦

  )      الطيبة الكلمة ,  ي الصالةلا المشي , نمساعدة االخري(  من الصدقات القولية ) ٧

      العاصو بن رمتولي مصر بعد وفاة ع) ٨

 )  حديج معاوية بن  ,   ن نافععقبة ب ,  نسفيابن معاوية ( 

          )  فزان ,  هلوات ,  انود(                  ملك االسالمي ة صراحة فأيرن لم يعل) ٩

 ) طرابلس ,   القيروان ,   قمونية(                        عقبةاها ة التي بنالمدين ) ١٠

  ة)درج ٤٠ –اسئلة  ٦( العلوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني السؤال 

   عطي ايوناتفانها ت ذوبان القلويات في الماءعند  ) ١

   )+aN -  -lC    -  -Ho   - +H ( 

                            لبة ماعداناصر صجميع الفلزات ع ) ٢

  )  رافيت جال –م البرو –  ورالكل – بقالزئ( 

 



 

 

                                      يدروجين ئ الهة في جزالرابط ) ٣

 ) تساهمية ثنائية – حاديةتساهمية ا – يونية ا( 

                             هو ١٣في أيون عنصر عدده الذري الموجودة  تروناتلكعدد اال ) ٤

 )١٠ -  ٧ –  ١٣ –  ١٨   ( 

       عدد مستويات الطاقة في ذرته . ..... ة في ايون االكسجينويات الطاقتعدد مس ) ٥

 ) وياسي –بر من اك –  من ( اقل

 )  سالبة   – عادلةمت  – بةموج(                           ... الشحنة........ الذرة ... ) ٦

  ة)درج ٦٠  –ؤال  س ٨(   الرياضيات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسؤال الثالثا

١١((  1- 3  ++    1-4   = =   ............... ...............        ...        ...                          ))    1-12      ,,    7
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         , ,    12

7
       , ,    1- 7 ( (  

٢ (   32    +  +32    .... =  .... =                                     )2 3  ,  34  ,  42  ,   ١٢ ١٢   (     

-1المعكوس الضربي للعدد المعكوس الضربي للعدد     ))٣ ٣  1        , ,         ٢٢--    , ,       ٢ ٢ (  (                    هو ....هو ....  2

2
     , ,        21-       ( (  

٤ ( 81
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    ) =  ) =25
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  ((..........................                                                                        )٣  ,   ١-  ,   ٢-   ,   ٢   ( 

                  ساويية لمضلع سداسي منتظم لزاوية الداخلقياس ا ) ٥

     )٧٢٠  ,   ١٠٨  ,   ١٢٠  ,   ١٥٠   (  

 فإن عدد اضالعه =   ̊ ١٥٠لمضلع منتظم زوايا الداخلة حدي الاذا كان قياس ا ) ٦

  )١٢،    ١٠،    ٨،    ٦   (   

                        اوية ........ علي االقلبه ز لعمضهو ر ضلع المقعالم  ))٧٧

  ) )  ْكسة  عمن ,,  جةجةمنفرمنفر  ,   حادةحادة  , , قائمة  قائمة  ((          

   –س   ٤=   ) ب(    في الشكل المقابل  ) ٨

  )   ١٢٥،    ١٠٠،    ٢٥،    ٩٣(       قيمة س = ......فإن  ٧



 

 

  رجة ) د ٤٠ –اسئلة   ٥( الدراسات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلسؤال الرابع ا

       الرياح المحلية التي تهب علي مصر من  تعتبر رياح .......  ) ١

 ) جاريةالت   - الخماسين -  السموم - وبالهب( 

                    لمناخطقس وان الفرق بيال ) ٢

 ) الفترة الزمنية –  درجة الحرارة –  موقع المكان  – درجة الحرارة( 

 )  خريفا – شتاءا  – صيفا  – طوال العام( طاراالم قوط م الصيني بسقليز االتميي  ) ٣

 )التهذيبي –حيالمد –  القصصي – الديني(        ص الهرم من االدبتعتبر نصو ) ٤

  )   ت الجو – الحرير – نالقط – الكتان(          صنعت مالبس عامة الشعب من ) ٥

  ة )درج ٦٠  –ؤال  س ٦( نبية اجة غل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس ال الخسؤال     

t answerthe correc hooseC 

1-The Ship sank because of a terrible……………     

( heat - storm - island – windy)  

2- It …….three hours to drive from our old house in cairo.  

( took - had -talked - spent)  

3-I ……….…….shopping with my mother .            

( played - sold - did – went) 

 4 -All students wear a white …… for school .    

( uniform - dresses - shoes – T-shirts)  

5-We went ……. To buy new clothes.        

( shop - shops - shopped – shopping )  

6 Whats … season of the year.   

( beautiful - more beautiful – the most beautiful)  
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 ) :أثبتتمعنى ( -١

 أشارت. (د) نبهت. (ج) أكدت. (ب) نرشت. (أ)

 ) :الحماسمضاد ( -٢

 اهلدوء. (د) الشعور. (ج) الفتور. ب)( النفور. (أ)

 ) : المبارياتإعراب كلمة ( -٣

 مفعول منصوب بالكرسة. (ب) فاعل مرفوع بالضمة. (أ)
 مضاف إليه جمرور بالكرسة. (د) مفعول منصوب بالفتحة. (ج)

 .....كلف عقبة بن نافع بقيادة الجيش المتجه إلى إفريقيا وتحصيل الضرائب من القبائل البربرية  -٤

 معاوية بن حديج. (ب) عثامن بن عفان. (أ)
 معاوية بن أبى سفيان. (د) عمرو بن العاص. (ج)

 ) قال عقبة هذه العبارة لـملك ......إننا ال ننكل باألسرى ؛ ألن ديننا الحنيف يمنعنا من ذلك(  -٥

 برقة. (د) ودان. (ج) فزان. (ب) لواتة. (ا)
 

 

 
 فى البيت األول :) عطًالمعنى كلمة ( -٦

 متواضًعا مع الناس. (ب) زاهًدا ىف احلياة. (أ)
 خالًيا من الزينة. (د) فقريًا حمتاًجا. (ج)

 من صفات ملوك الفرس أنهم : -٧

 أغنياء مرتفون. (ب) متواضعون زاهدون. (أ)
 ون الزينة.ال حيب (د) عادلون رمحاء. (ج)

 ):راعيها –الرعية العالقة بين (  -٨

 جتانس لفظى. (ب) تضاد يقوى املعنى. (أ)
 األوىل والثانية. (د) ترادف يوضح املعنى. (ج)

 يعبد اهللا مخلًصا .......... الثواب العظيم. المناسب مكان النقط.من  -٩

 يناالن. (د) ينيل. (ج) ينل. (ب) ينال. (أ)

 ) عند الربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة تصبح الجملة:تعلو مكانتك عند اهللا –قراء تعطى الف(  -١٠

 إن تعط الفقراء تعُل مكانتك عند اهللا. (ب) إن تعطى الفقراء تعلو مكانتك عند اهللا. (أ)
 إن تعط الفقراء تعلو مكانتك عند اهللا. (د) إن تعطى الفقراء تعًل مكانك عند اهللا. (ج)

 

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــًرا ـــــــــــــها  وراَع صــــــــــــــاحَب ِكْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ

 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 املباريـات يصـاحب الـذى والتـوتر واالنفعـال واالهـتامم ، بـاحلامس شـحونامل اجلـو أن الدراسـات أثبتت حيث
 التوتر. هرمونات إفرازات من يزيد

:ا ا ا    أ١ ا 

 األولاالمتحان  امتحانات ١
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 ) :المرتبةجمع كلمة ( -١

 الُرتب. (د) املراتب.  (ج) الرواتب. (ب) األتربة. (أ)

 مسئول عن ضبط معدل ضغط الدم هو : -٢

 هرمون اإلدرنالني. (ب) هرمون التوتر. (أ)
 الغدد الصامء. (د) هرمون األكسجني. (ج)

 ) فى الفقرة السابقة:الحديثب كلمة (إعرا -٣

 مضاف إليه جمرور بالكرسة. (ب) فاعل مرفوع بالضمة. (أ)
 مفعول ألجله منصوب بالفتحة. (د) مفعول به منصوب بالفتحة. (ج)

 ا عدد ........ وطلب منه فتح إفريقية:أرسل معاوية لعقبة بن نافع جيًش -٤

 ستة آالف. (د) آالف. عرشة (ج) تسعة آالف. (ب) سبعة آالف. (أ)

 هجرية بالتوجه إلى قبيلة ........ ٤١بدأ عقبة أعماله الحربية سنة  -٥

 فزان. (د) ودان. (ج) برقة. (ب) لواتة. (أ)
 

 

 
 ) : الرعيةجمع كلمة ( -٦

 الرعايا. (د) الرعاء. (ج) الرعيان. (ب) الرعاة. (أ)

 ) يوحى بـ : سوًرا من الجندالتعبير بـ ( -٧

 كثرة اجلنود. (ب) قوة اجلنود. (ا)
 شجاعة اجلنود. (د) تنوع اجلنود. (د)

 السبب وراء اطمئنان عمر بن الخطاب ونومه تحت ظل الشجرة بأمان هـو : -٨

 شجاعته وقوته. (ب) كثرة جنوده وحراسه. (أ)
 تواضعه وزهده ىف امللك. (د) عدله بني الرعية. (ج)

 ( ............. يتِق اهللا ينل الخير الكثير) أداة الشرط المناسبة مكان النقط: -٩

 لو. (د) لوال. (ج) كلام. (ب) من.(أ)

 ) عند الربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة تصبح العبارة:يستجيب لك –تدعو اهللا مخلًصا (  -١٠

 أن تدُع اهللا خملًصا يستجيب لك. (ب) جب لك.إن تدعو اهللا خملًصا يست (ا)
 إن تدعو اهللا خملًصا يستجيب لك. (د) إن تدُع اهللا خملًصا يستجب لك. (ج)

 

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــًرا ـــــــــــــها  وراَع صــــــــــــــاحَب ِكْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ

 

 ٢    ا ا ا: اأ

 عـن احلـديث يبـدأ وعنـدما.  النـاس وعقـول قلـوب جـذب ىف عامليـاً  األوىل املرتبة حتتل القدم كرة أن الشك
 مهمة. قارية أو) العامل كأس( مثل عاملية بطوالت

:ا ا ا    أ١ ا 

 الثانىاالمتحان  امتحانات ٢
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 ) :الحديثجمع كلمة ( -١

 احلادثات. (د) األحداث. (ج) األحاديث. (ب) احلوادث. (أ)

 تجنًبا لمخاصر التعصب الكروى قدمت منظمة الصحة العالمية عدة: -٢

 فيتامينات. (د) قوانني. (ج) نصائح. (ب) أدوية. (أ)

 ) فى الفقرة السابقة:يشجعإعراب كلمة ( -٣

 مضارع مرفوع بالضمة. (ب) مضاف إليه جمرور بالكرسة. (أ)
 حال منصوب بالفتحة. (د) خرب مرفوع بالضمة. (ج)

 لم يحقق فى إفريقيا إلى نصًرا ضئيًال هـو ....... -٤

 ُبرس بن أرطأة. (ب) عبد اهللا بن أبى الرسح. (أ)
 معاوية بن أبى سفيان. (د) معاوية بن حديج. (ج)

 حاولت مدينة .............. مدافعة المسلمين فهزمها عقبة فى أول اشتباك. -٥

 ن.القريوا (ج) لواتة. (ج) ودان. (ب) فزان. (أ)
 

 

 
 ) فى البيت األول:راعالمراد بكلمة ( -٦

 فزع. (د) قلق. (ج) خاف. (ب) أعجب. (أ)

 ) نكرة إلفادة.سوًراجاءت كلمة ( -٧

 التحقري. (د) التعظيم. (ج) التهويل. (ب) العموم والشمول. (أ)

 ل البيتين مقارنة بين :عقد صاحب كسرى من خال -٨

 تواضع عمر ومدى ترف ملوك الفرس. (ب) زهد سيدنا عمر وثراء العرب. (أ)
 شجاعة سيدنا عمر وختاذل كرسى. (د) قوة سيدنا عمر ، وضعف ملوك الفرس. (ج)

 إن ........ الحق ....... من المحبوبين. المناسب مكان النقط. -٩

 تكون. –تقول  (ب) تكن. –تقل  (أ)

 تكن. –تقول  (د) تكون. –تقل  (ج)

 مهما تفعل الخير يعطك اهللا الكثير والكثير. عالمة جزم الفعل (يعطك): -١٠

 حزف النون. (ب) السكون. (أ)
 ثبوت النون. (د) حزف حرف العلة. (ج)

ــــــــــــــرى أْن رأى عمـــــــــــــــًراوراَع صــــــــــــــاحَب كِ  ـــــــــــــها  ْس ـــــــــــــًال وهـــــــــــــو راِعْي ـــــــــــــِة ُعطْــ  بــــــــــــْيَن الَرعيــ

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ

 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 األوربيـة األمـم كـأس:( مثـل مهمـة قارية أو) العامل كأس( مثل عاملية بطوالت عن احلديث يبدأ وعندما
 الفريــق يشــجع وكــل ، القــدم كــرة عــن للحــديث النــاس يتفــرغ) الالتينيــة أمريكــا أو اإلفريقيــة األمــم أو

 .حيبه الذى

ا ا ا    أا: ١ 

 الثالثاالمتحان  امتحانات ٣



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٢٤ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 
 
 

 

 
 ) :المخاطرمفرد كلمة ( -١

 اخلاطرة. (د) اخلاطر. (ج) املخطر. (ب) اخلطر. (أ)

 من األضرار االجتماعية للتعصب الكروى: -٢

 زيادة إفراز هرمون التوتر. (ب) نرش حالة من الفوىض. (أ)
 حدوث جتلط للرشايني. (د) حدوث شلل نصفى. (ج)

 ) فى الفقرة  السابقة:المشحوناإلعراب الصحيح لكلمة ( -٣

 نعت منصوب بالفتحة. (ب) فوع بالضمة.خرب إن مر (أ)
 حال منصوب بالفتحة. (د) مضاف إليه جمرور بالكرسة. (ج)

 والسبب فى ذلك.... مدينة قمونيةهجر البربر والروم  -٤

 رداءة تربتها وهوائها. (ب) بعدها عن البحر. (أ)
 كثرة األفاعى والسباح. (د) خوفها من اجليش العربى. (ج)

 لضريبة التى فرضها عقبة على أهل ودان ...... بعير.كان مقدار ا -٥

 بعري. ٣٥٠ (د) بعري. ٢٠٠ (ج) بعري. ٣٦٠ (ب) بعري. ٣٠٠ (أ)
 

 

 
 ) : الجاللةمضاد كلمة ( -٦

 احلقارة. (د) البؤس. (ج) الفقر. (ب) العظمة. (أ)

 ):نَّ لها سوًرا من الجندأالجمال فى (  -٧

 تصوير للجنود بسور حيمى امللوك. (ب) تصوير للسور بجنود حتمى امللك. (أ)
 تعبري يدل عىل الزهد والتواضع. (د) تعبري يدل عىل الشجاعة والثراء. (ج)

 كاتب النص الشاعر : -٨

 حافظ إبراهيم. (ب) أمحد شوقى. (أ)
 طفى املنفلوطى.مصطفى ل (د) مصطفى صادق الرافعى. (ج)

ـًا  تتحدوا( متى  -٩  المعجزات) عالمة جزم الفعلين فى العبارة: تحققوامع

 حذف حرف العلة. –السكون  (ب) السكون. –السكون  (أ)

 السكون. –حذف النون  (د) حذف  النون. –حذف النون  (ج)

 من يقدم الخير للناس ....... مكانته . المناسب مكان النقط. -١٠

 تسموا. (د) تسُم. (ج) تسمو. (ب) و.تعل (أ)

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ

ـــــــــــ  رآه ُمستــَـــــــــــــــــــغرقاً فــــــــــــــــى نوِمـــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرأى  ــــــــــــافيــــــــــــه الجـ  ـاللَة فـــــــــــى أسمــــــــــــى معانيهـــ

 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 حيـث ، الكـروى التعصـب عـن تنـتج التـى للمخـاطر جتنبـاً  نصـائح عـدة العامليـة الصحة منظمة قدمت وقد
 .باحلامس املشحون اجلو أن الدراسات أثبتت

:ا ا ا    أ١ ا 

 الرابعاالمتحان  امتحانات ٤



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٢٥ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 
 
 

 

 
 ):نصائحمفرد كلمة ( -١

 نصاحة. (د) نصح. (ج) نصيحة. (ب) ناصح. (أ)

 ):العالميةمضاد ( -٢

 الودية. (د) الدورية. (ج) الدولية. (ب) املحلية. (أ)

 يمكن ممارستها لمواجهة التعصب الكروى: أبسط الرياضات التى -٣

 السباحة. (د) الركض. (ج) املشى. (ب) اجلرى. (أ)

 رفض أن يعلن رأيه صراحة فى اإلسالم ..... -٤

 ملك لواتة. (د) ملك قمونية. (ج) ملك ودان. (ب) ملك فزان. (أ)

 بعد عودة عمرو بن العاص لوالية مصر صمم على ...... -٥

 االنتقام من ملك ودان ملحاربته املسلمني. (ب) لعدم دفعهم رضيبة الدفاع. تأديب الرببر (أ)
 استئناف الفتوحات التى بدأها ىف برقة. (د) بناء مدينة القريوان لتكون عاصمة للمسلمني. (ج)

 

 

 
 ) فى البيت األول:يحميهامعنى ( -٦

 حيرسها. (ب) يدافع عنها. (أ)
 األوىل والثانية. (د) يبنيها. (ج)

 ) أفاد:الجند واألحراسالعطف بين ( -٧

 التنبيه ولفت االنتباه. (ب) العموم والشمول. (أ)
 التعظيم والتكريم. (د) التنويع. (ج)

 ) ما اشتمل عليه هذا التعبير من جمال:فرأى فيه الجاللة فى أسمى معانيها( -٨

 أسلوب مؤكد بقد. (ب) فعل مضارع للتجدد واالستمرار. (أ)
 أسلوب أمر للنصح واإلرشاد. (د) تصوير للجاللة بشىء مادى ُيرى. (ج)

 ) عند جعل الجملة للمثنى تصبح كتابتها:إن تدُع إلى  الخير تسُم مكانتك(  -٩

 كانتكام.إن تدعوا إىل اخلري تسموا م (ب) إن تدعيا إىل اخلري تسميا مكانتكم. (أ)
 إن تدعوا إىل اخلري تسموا مكانتكم. (د) إن تدعو إىل اخلري تسمو مكانتكم. (ج)

 :) فى الجملة يقصرفى عمله. إعراب الفعل ( يقصرال يكرم اهللا من  -١٠

 مضارع جمزوم بحذف النون. (ب) مضارع جمزوم بالسكون. (أ)
 مضارع منصوب بالفتحة. (د) مضارع مرفوع بالضمة. (ج)

 

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــرِس أنَّ لهـــ ـــــــــــــــوِك الف ــــــــــــــــُده بمل  ســـــــــورًا مـــــــــن الجنـــــــــِد واألحـــــــــراِس يحميــــــــــها  وعهـ

ــــــــــــا  رآه ُمستــَـــــــــــــــــــغرقاً فــــــــــــــــى نوِمـــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرأى  ــــــــــــاللَة فـــــــــــى أسمــــــــــــى معانيهـــ  فيــــــــــــه الجـ

 

ا ا    أا:ا  ٢ 

 حيـث ، الكـروى التعصـب عـن تنـتج التـى للمخـاطر جتنبـاً  نصـائح عـدة العامليـة الصحة منظمة قدمت وقد
 .باحلامس املشحون اجلو أن الدراسات أثبتت

:ا ا ا    أ١ ا 

 الخامساالمتحان  امتحانات ٥



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٢٦ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 
 
 

 

 
 ):التوترمضاد كلمة ( -١

 الصحة.  (د) الفرح. (ج) السعادة. (ب) اهلدوء. (أ)

 الوظيفة الرئيسة لهرمون األدرنالين. -٢

 ضبط معدل ضغط الدم. (ب) ضبط السكر ىف الدم. (أ)
 ىل والثانية مًعا.األو (د) ضبط معدل هرمون التوتر. (ج)

 ) فى الفقرة السابقة:يزدادإعراب كلمة ( -٣

 فعل مضارع مرفوع باأللف. (ج) فعل مضارع مرفوع بالضمة. (أ)
 فعل مضارع منصوب بالفتحة. (د) فعل مضارع جمزوم بالسكون. (ج)

 كان عقبة يترك فى كل قرية أو مدينة عدد من المسلمين والسبب فى ذلك: -٤

 تعليم أهلها الدين اإلسالمى. (ب) ل املدينة من الروم.محاية أه (أ)
 جلمع األخبار عن األعداء. (د) حتصيل الرضائب من الرببر. (ج)

 توفى عمرو بن العاص عام ..... هجرية. -٥

 هجرية. ٥٥ (د) هجرية. ٤٥ (ج) هجرية. ٥٠ (ب) هجرية. ٤٠ (أ)
 

 

 
 ):الثرىجمع كلمة ( -٦

 الثروات. (د) الثريات. (ج) األثراء. (ب) األثرياء. (أ)

 عالقة البيت الثانى بما قبله : -٧

 توضيح. (د) نتيجة. (ج) تفسري. (ب) تعليل. (أ)

 ) يدل على :الدنيا بأيديهاالتعبير بـ (  -٨

 التواضع والزهد. (ب) الغنى والثراء. (أ)
 الشجاعة والقوة. (د) واحلكمة. العدل (ج)

 ) بأداة شرط جازمة تصبح كتابة الجملة:الذى). عند  استبدال (يفوز بالجنةالذى يطيع اهللا (  -٩

 إن يطع اهللا يفز باجلنة. (ب) إن يطيع اهللا يفوز باجلنة. (أ)
 إن يطيع اهللا يفز باجلنة. (د) إن يطع اهللا يفوز باجلنة. (ج)

 ) :تستعنهللا ينصرك على أعدائك) إعراب الفعل (با تستعنمتى (  -١٠

 مضارع منصوب بالفتحة. (ب) مضارع مرفوع بالضمة. (أ)
 مضارع جمزوم بحذف النون. (د) مضارع جمزوم بالسكون. (ج)

ـــــــــــــِد يُـ   فــــــوَق الثـــــــرى تحــــــَت ظــــــِل الــــــدوِح مشــــــتمالً   ْبِليـــهـــــــــــــاببـــــــــــــردٍة كــــــــــــاَد طــــــــــــوُل العهـــ

ــــــــــــــــيا بأيديـــهــــــــــــــــا  فهــــــــــــــاَن فـــــــــــى عينـــــــــــه مــــــــــــــا كـــــــــــاَن يُْكبِــــــــــــُره ــــــــــــــــِر والُدنـْـ ـــــــــــــــْن األكاســ  ِم

 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 الصـامء الغـدد مـن التـوتر هرمونـات إفـرازات مـن يزيـد املباريات يصاحب الذى والتوتر نفعالواال واالهتامم
 .)األدرنالني( هرمون إفراز يزداد وبالتاىل ، الدموية الدورة إىل

:ا ا ا    أ١ ا 

 السادساالمتحان  امتحانات ٦



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٢٧ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 
 
 

 

 
 ) :يصاحبمضاد كلمة ( -١

 يعادى. (د) يفارق. (ج) حيارب. (ب) يالزم. (أ)

 المباراة بين غزل المحلة واألهلى تعتبر مباراة ..... -٢

 قارية. (د) عاملية. (ج) حملية. (ب) دولية. (أ)

 ):الصماءإعراب كلمة ( -٣

 نعت جمرور. (ب) مضاف إليه جمرور. (أ)
 مفعول به منصوب. (د) فاعل مرفوع. (ج)

 أن يتكلم فتذوب الكلمات من على شفتيه. ملك ......وقف أمام عقبة منكس الرأس يحاول  -٤

 برقة. (د) لواتة. (ج) ودان. (ب) فزان. (أ)

 االسم القديم لمدينة القيروان هــو : -٥

 قمونية. (د) لواتة. (ج) سبيلطة. (ب) طرابلس. (أ)
 

 

 
 ):امشتمًلمضاد كلمة ( -٦

 ملتحًفا. (د) جمرًدا. (ج) فارًغا. (ب) خالًيا. (أ)

 ) يدل على :كاد طول العهد يبليهاالتعبير بـ (  -٧

 التواضع والعدل. (ب) البخل والشح. (أ)
 األمان واالطمئنان. (د) الزهد ىف الدنيا. (ج)

 :بعدما رأى رسول كسرى مدى تواضع عمر بن الخطاب أصبحت نظرته لملوك الفرس -٨

 التعظيم واإلجالل. (ب) اخلوف والرهبة. (أ)
 التعجب والدهشة. (د) االحتقار واالزدراء. (ج)

 ) عند وضع (إن) بدًال من (عندما) تصير الجملة:عندما تدنو من اهللا تعيش سعيًدا(  -٩

 إن تدُن من اهللا تعش سعيًدا. (ب) إن تدنو من اهللا تعيش سعيًدا. (أ)
 إن تدنون من اهللا تعيشا سعيًدا.  (د) عش سعيًدا.إن تدنو من اهللا ت (ج)

 ( من يحب وطنه ........ مكانته) المناسب مكان النقط. -١٠

 تعىل. (د) تعلو. (ج) تعلوا. (ب) تعُل. (أ)
 

ـــــــــــــِد يـُْبِليـــهـــــــــــــا  فــــــوَق الثـــــــرى تحــــــَت ظــــــِل الــــــدوِح مشــــــتمالً   ببـــــــــــــردٍة كــــــــــــاَد طــــــــــــوُل العهـــ

ــــــــــــــــرِ   فهــــــــــــــاَن فـــــــــــى عينـــــــــــه مــــــــــــــا كـــــــــــاَن يُْكبِــــــــــــُره ـــــــــــــــْن األكاســ ــــــــــــــــيا بأيديـــهــــــــــــــــا ِم  والُدنـْـ

 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 الصـامء غـددال مـن التـوتر هرمونـات إفـرازات مـن يزيـد املباريات يصاحب الذى والتوتر واالنفعال واالهتامم
 .)األدرنالني( هرمون إفراز يزداد وبالتاىل ، الدموية الدورة إىل

:ا ا ا    أ١ ا 

 السابعاالمتحان  امتحانات ٧



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٢٨ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 
 
 

 

 
 ) :يعانونمقابل كلمة ( -١

 يرفضون. (د) يتمتعون. (ج) ون.خيرس (ب) يفقدون. (أ)

 من األضرار الصحية للتعصب الكروى : -٢

 تعطيل البعض أعامهلم ملشاهدة املباريات. (ب) نرش حالة من الفوىض ىف املجتمع. (أ)
 مجيع ما سبق صحيح. (د) حدوث سكتة قلبية وجتلط رشايني. (ج)

 ) فى القطعة السابقة:يؤدىإعراب كلمة ( -٣

 مضارع مرفوع بالضمة. (ب) وم بالسكون.مضارع جمز (أ)
 اسم أن منصوب بالفتحة. (د) مضارع منصوب بالفتحة. (ج)

 أكد المؤرخون أن مدينة القيروان ظلت نظيفة لمدة ....... سنة. -٤

 أربعة وأربعني. (د) ستني. (ج) مخسني. (ب) أربعني. (أ)

 بنيت القيروان فى عهد الخليفة : -٥

 معاوية بن أبى سفيان. (ب) عمربن اخلطاب. (أ)
 عثامن بن عفان. (د) عمرو بن العاص. (ج)

 

 

 
 ):أمنتمضاد كلمة ( -٦

 غضبت. (د) أرشكت. (ج) فزعت. (ب) كفرت. (أ)

 ) أفادت :فنمتالفاء فى (  -٧

 الرسعة. (د) العموم والشمول. (ج) .املستقبل البعيد (ب) املستقبل القريب. (أ)

 من أسس الحكم الرشيد التى طبقها عمر بن الخطاب: -٨

 الزهد والتواضع. (ب) العدل والتشاور. (أ)
 الصدق واألمانة. (د) القوة والشجاعة. (ج)

 ) فى الجملة:تجتهدلتحقق أهدافك) إعراب الفعل ( تجتهد( يجب أن  -٩

 مضارع مرفوع بالضمة. )(ب مضارع جمزوم بالسكون. (أ)
 مضارع جمزوم بحذف النون. (د) مضارع منصوب بالفتحة. (ج)

 ) عند الربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة تصبح:تنشرون المحبة –تكرمون الناس (  -١٠

 إن تكرمو الناس تنرشوا املحبة. (ب) إن تكرمو الناس تنرشون املحبة. (أ)
 إن تكرمى الناس تنرشين املحبة. (د) ملحبة.إن  تكرموا الناس تنرشوا ا (ج)

ــــــــــــا أقْمــــــــــــَت العـــــــــــــدَل بينـَــــــــــــــهُم  ــــــــــــها  أمنــــــــــَت لمَّ ـــــــــــْيِن َهانِْيـــ ــــــــــــرِْيِر الَع ـــــــــــْوَم قَــــ ــــــــــــَت نـَ  فَِنْمــ

ــــــــــــــــها ـــــــــــــــَة الشـــــــــــــــورى وحارَســـ ـــــــــــــــا راْي  َجــــــــــــــَزاَك رَبُـــــــــــــَك َخيــــــــــــْراً عــــــــــــــْن ُمِحِبيـــــــــــــها  يارافًع

 

ا    أا:ا ا  ٢ 

 األفـراد لـدى خاصة نصفى شلل أو عصبى عجز حدوث إىل احلاالت بعض ىف التوتر يؤدى أن يمكن كذلك
 .والسكر القلب أمراض ىف وراثى تاريخ من يعانون الذين

:ا ا ا    أ١ ا 

 الثامناالمتحان  امتحانات ٨



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٢٩ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 
 
 

 

 

 ):التعصبمعنى ( -١

 العدوان واإلرهاب. (ب) االنفراد باحلكم. (أ)
 الكره واحلقد. (د) التمسك بالرأى. (ج)

 وراثى فى أمراض.أكثر الناس عرضة لحدوث عجز عصبى هم من لهم تاريخ  -٢

 القلب والسكر. (ب) األعصاب واملخ. (أ)
 نقص األكسجني ىف الدم. (د) الرئة والتنفس. (ج)

 ) فى الفقرة السابقة:الكروىإعراب كلمة ( -٣

 نعت منصوب بالفتحة. (ب) مضاف إليه جمرور. (أ)
 خرب إن مرفوع بالضمة. (د) نعت جمرور بالكرسة. (ج)

 نة فزان بنحو ........... أميال.عسكر عقبة قبل مدي -٤

 تسعة. (د) مخسة. (ج) أربعة. (ب) ستة. (أ)

 استمرت عملية بناء مدينة القيروان ....... -٥

 ثالث سنوات. (د) ست سنوات. (ج) مخس سنوات. (ب) أربع سنوات. (أ)
 

 

 
 فى البيت األول ):العدلمضاد ( -٦

 مجيع ما سبق. (د) اإلجحاف. (ج) الظلم. (ب) اجلور. (أ)

 ) أسلوب نداء غرضه.....يا رافًعا راية الشورى( -٧

 التحقري. (د) التهويل. (ج) التعظيم. (ب) التنبيه. (أ)

 ) يدل على :نمت نوم قرير العينالتعبير بـ  (  -٨

 الفرحة. د)( الزهد. (ج) االطمئنان. (ب) التواضع. (أ)

 ) عند الربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة تصبح الجملة:يكون محبوًبا –يسعى اإلنسان فى حياته (  -٩

 إن يسع اإلنسان ىف حياته يكن حمبوًبا. (ب) إن يسع اإلنسان ىف حياته يكون حمبوًبا. (أ)
 حياته يكون حمبوًبا.إن يسعى اإلنسان ىف  (د) إن يسعى اإلنسان ىف حياته يكن حمبوًبا. (ج)

 ( مهما تجتهدوا يرض اهللا عنكم) عالمة جزم فعل جواب الشرط : -١٠

 حذف النون. (ب) السكون. (أ)
 ثبوت النون. (د) حذف حرف العلة. (ج)

ــــــــــــا أقْمــــــــــــَت العـــــــــــــدَل بينـَــــــــــــــهُم  ــــــــــــها  أمنــــــــــَت لمَّ ـــــــــــْيِن َهانِْيـــ ــــــــــــرِْيِر الَع ـــــــــــْوَم قَــــ ــــــــــــَت نـَ  فَِنْمــ

ــــــــــــــــها ـــــــــــــــَة الشـــــــــــــــورى وحارَســـ ـــــــــــــــا راْي  َجــــــــــــــَزاَك رَبُـــــــــــــَك َخيــــــــــــْراً عــــــــــــــْن ُمِحِبيـــــــــــــها  يارافًع

 

 ا ا    أا:٢ ا 

 كـام ، املجتمـع ىف والعنـف الفـوىض مـن حالة ينشـر إنه حيث شديدة خطورة له الكروى التعصب أن كام
ــا يقضــون لفــرقهم املتعصــبني بعــض أن ــة أوقاًت ــات متابعــة ىف طويل  حســاب عــىل حتــى القــدم كــرة مباري

 .عيشهم وكسب أعامهلم

 أا :ا ا ا   ١ 

 التاسعاالمتحان  امتحانات ٩



 ترم ثان –الصف األول اإلعدادى                                                                                                  ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة    

 ٣٠ ٠١٢٢٦٢٤١٠٩٩ - ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                مد مجالحمداد أ/ إع

 
 
 
 

 

 
 ) :ممارسةمعنى كلمة ( -١

 اعتزال. (د) تشجيع. (ج) ة.مزاول (ب) مشاهدة. (أ)

 يصاحب إفراز هرمون التوتر فى الدم إفراز ....... -٢

 السكر. (د) األكسجني. (ج) األدرنالني. (ب) اإلكسجني. (أ)

 ) فى العبارة:الجسمإعراب كلمة ( -٣

 مضاف إليه جمرور بالكرسة. (ب) فاعل مرفوع بالضمة. (أ)
 منصوب بالفتحة.حال  (د) مفعول به منصوب بالفتحة. (ج)

 نقض عهده مع المسلمين وجند أبناء قبيلته لمحاربة الجيش اإلسالمى ................. -٤

 ملك لواتة. (د) ملك قمونية. (ج) ملك ودان. (ب) ملك فزان. (أ)

 ليس من أهداف عقبة لبناء القيروان ...... -٥

 نود.تكون مكان آمن للج (ب) تكون عاصمة للدولة اإلسالمية. (أ)
 تكون عاصمة للدولة اإلسالمية. (د) تكون مقًرا للخالفة اإلسالمية. (ج)

 

 

 
 ) :الخالفمعنى ( -٦

 الكفر. (د) النزاع. (ج) احلسد. (ب) الكره. (أ)

 ) : يشقيها -ال تشقىالعالقة بين ( -٧

 تفسري. (د) تعليل. (ج) تضاد. (ب) ترادف. (أ)

 : ) ما فيها من جمالرافًعا راية الشورى( -٨

 تصوير للشورى بشىء مادى يرفع. (ب) أسلوب نداء غرضه التعظيم. (أ)
 تعبري يدل عىل القوة والشجاعة. (د) مضارع للتجدد واالستمرار. (ج)

 :ما تفعلوا من خير ......... عن اهللا كثيًرا) المناسب مكان النقط -٩

 جتده. (د) جتدانه. (ج) جتدونه. (ب) جتدوه. (أ)

 عند الربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة تصبح الجملة:. ) يزدادون إيماًنا بها –يقرءون تاريخ مصر (  -١٠

 متى يقرءوا تاريخ مرص يزدادوا إيامًنا هبا. (ب) متى يقرءون تاريخ مرص يزدادوا إيامًنا هبا. (أ)
 متى يقرءون تاريخ مرص يزدادون إيامًنا هبا. (د) تاريخ مرص يزدادون إيامًنا هبا.متى يقرءوا  (ج)

 

ــــــــــــــــها ـــــــــــــــَة الشـــــــــــــــورى وحارَســـ ـــــــــــــــا راْي  ـــــــــــــَك َخيــــــــــــْراً عــــــــــــــْن ُمِحِبيـــــــــــــهاَجــــــــــــــَزاَك رَبُ   يارافًع

ــــــــــــِه  ـــــــــــــالُد ِب ــــــــــــِة ال َتْشــــــــــــَقى البِـــ ــــــــــــرِد ُيْشـــــــــــِقْيها  رأُى الَجَماَع ــــــــــــَم الخـــــــــــالِف ورأى الفـ  رْغــ

 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 اجلســم تنشــط فالرياضــة ، املشــى وأبســطها الرياضــة ممارســة إىل الــدعوة مــن يبــدأ احلالــة هــذه وعــالج
 ملحة. رضورة تعصب دون الرياضة ممارسة وأمهية.  والعقل

ا    أا:ا ١  ا 

١٠  العاشراالمتحان  امتحانات









 

 
 

  

 

   

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 احب كشسٝ أُ زأٝ عىسا               بني السعٗٛ عطال ِٕٔ زاعٗـــــــــــّا ٔزاع ص     

 ٔعّدٓ مبــــــــمٕك الفــــــــسض أُ هلا              سٕزا وَ اجلٍد ٔاألحساض حيىّٗا       

 خٕف    أعجب        زٔع         أفزع            ................. أ ـ وعٍٜ ) زاع (  

      األٔىل ٔالجاٌٗٛ        أكاسسٚ       أكاسس        ......   مجع ) كشسٝ ( ب ـ

 وكابمٛ    تكازب        تطاد         تسادف        ........  بٍّٗىا السعٗٛ ـ زاعٗــّاج ـ  

 ................ ( تعبري ٖده عمٜ ) بني السعٗٛ عطالد ـ 

            فكس سٗدٌا عىس    تٕاضع سٗدٌا عىس  اطىئٍاُ سٗدٌا  

: 

" كن سالوٜ وَ الٍاض عمْٗ صدقٛ ، كن ًٖٕ تطمع فْٗ الظىص تعده بني اثٍني 

 .... "  صدقٛ 

     حتسص        تٍصف         جتمص        حتكي    .................(   تعدهأ ـ وعٍٜ ) 

ّٗات        إسالوٗات    سالوات     ......   ( سالوٜب ـ مجع )   سالو

          مجٗع وا سبل .           املاه       الفعن       الكٕه ........  بـ الصدقٛ تكُٕج ـ  

 ................  جاٞت ٌكسٚ لتفٗد(  صدقٛ) د ـ 

  ٚالكجس        التعظٗي       العىًٕ ٔالظىٕه        التكمٗن    

  



 

 
 

  

 

      

ٖكدزٔك ، ٔوَ ٖشع يف  الٍاضالظجس حيصد خريا ٔمجاال ، ٔإُ تكدز  ٖززعوَ      

 اخلري جيَ املعسٔف . 

      دلزًٔ        وٍصٕب         وسفٕع            ................. ٖززع (  أ ـ الفعن ) 

      وطاف إلْٗ        وفعٕه بْ       فاعن        .............   ب ـ ) الٍاض (  تعسب

 ........  دلزًٔ بـ(   ٖشع)  الفعن ج ـ  

  ُٕبالشك       ٍُٕحبرف ال         عمٛحبرف حسف ال         

 ........  ( دلزًٔ بـ  ٖكدزٔكالفعن  )   د ـ 

        ُٕبالشك         ٍُٕحبرف ال    ٛحبرف حسف العم 

       

" مل خيف عكبٛ ـ ِٕٔ البطن الظجاع الرٙ تظسب قمبْ حب اجلّاد ـ اغتباطْ بّرا      

 الوح ٔجّْ ..... " التكمٗف إذ أطسقت و

 ................  املظاز إلْٗ يف العبازٚ ِٕ  التكمٗفأ ـ 

       ًفتح الظا         فتح وصس          ٛوٕاصمٛ الفتٕحات يف بسق         

 .....  ٖتطح وَ الفكسٚ الشابكٛ أُ عكبٛب ـ 

     حزُ بالتكمٗف     وَ التكمٗف قمل       فسح بالتكمٗف             

 ....... الرٙ كمف عكبٛ برلك ِٕ ج ـ  

  ُوعأٖٛ بَ أب٘ سفٗا    عىسٔ بَ العاص      عبد اهلل بَ سعد بَ أب٘ الشسح     

 ................ تده عمٜ (  اغتباطْ) د ـ 

  ٌْحز           ْقمك        ْسعادتْ ٔفسح            ٌْاطىئٍا 

  ـ 44ِ      ـ  34ِ   ـ  14ِ   ِـ 42 .......  بٗٛ سٍٛبدأ عكبٛ أعىالْ احلسـ  ِـ



 

  
 

  

 

   

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٝ٘ اجلالي١ يف أمس٢ َعاْٝٗا                     زآٙ َطتػــــــــــــسقا يف ْـــــــــــَٛ٘ فسأ٣      

 بربد٠ ناد طٍٛ ايعٗد ٜبًٝٗا                   فٛم ايجس٣ حتت ظٌ ايدٚح َشتُال      

 .................     املٝجام            ايٛعد             ٕايصَا             

   ......          األثسٜا٤         ايجسا٤             األثسا٤             

  ....... 

  عدٍ ضٝدْا عُس     شجاع١ ضٝدْا عُس    تٛاضع ضٝدْا عُس        

            ٞايفعٌ املاض    بتكدِٜ اجلاز ٚاجملسٚز نالُٖا صٛاب 

  

" .. ٚتعني ايسجٌ يف دابت٘ فتخًُ٘ عًٝٗا أٚ تسفع ي٘ عًٝٗا َتاع٘ صدق١ ، ٚايه١ًُ    

 ايطٝب١ صدق١  "  

  (   ).... .............        ٟتشرت            تبٝع             تطاعد            

  (   ) ......           أَتاع                َتا٥ع             أَتع١             

 ايعُّٛ ٚايشٍُٛ   ايتكًٌٝ     ايتععِٝ   .....جا٤ت ْهس٠ يتفٝد  ن١ًُ ج ـ  

      ّزد ايطال      األَس باملعسٚف       ايٓٗٞ عٔ املٓهس  مجٝع َا ضبل 

  



 

  
 

  

 

 

ذنسنِ ، َٚٔ ٜتل اهلل ٜٝطس ي٘  ٜعٌإٕ حتسصٛا ع٢ً ايتفٛم   ايٛطٜٔا شباب     

  . بًدنِأَسٙ ، فهْٛٛا مناذج َشسف١ تفتدس بهِ 

             َفعٍٛ ب٘        َطاف إيٝ٘                 فاعٌ     .................   تعسب (  ايٛطٔ )  أ ـ 

 فاعٌ               َفعٍٛ ب٘   َطاف إيٝ٘           ............. (  تعسب   بًدنِب ـ )

 ........ دلصّٚ بـ ( ٜعٌ) ايفعٌ ج ـ  

  ٕٛبايطه       ٕٛٓحبرف اي         حبرف حسف ايع١ً         

 ........  يف ذلٌ(   فهْٛٛا)   ٚاٚ اجلُاع١ يف ايفعٌ     د ـ 

  ٌزفع فاع       ٘ٝجس َطاف إي          ٕزفع اضِ نا    

       

زتدت عٔ اإلضالّ  اجت٘ عكب١ إىل قب١ًٝ ّٚدإ ٖٚٞ ايكب١ًٝ اييت افتتخٗا ..... ٚا"      

 "  بعد إٔ غادز املطًُٕٛ تًو اجلٗات 

 املشاز إيٝ٘ يف ايعباز٠ ٖٛ   ................ ايفاتح  أ ـ 

      عبد اهلل بٔ ضعد         عُسٚ بٔ ايعاص        ُبطس بٔ أزطأ٠          

 عٓدَا فتح عكب١ قب١ًٝ ) ّٚدا١ْ ( ....ب ـ 

      ضجٔ ًَهٗا    ًَ هٗاعرب       ٘أطًل ضساح             

 ـ ناْت ضسٜب١ ايدفاع املفسٚض١ ع٢ً قب١ًٝ ّٚدإ   ................ ج

      370 بعريا       360 بعريا       300 بعريا       

 ـ  ـ بعد إٔ فتح عكب١  قب١ًٝ ّٚدإ اجت٘ إىل   ................د

      بسق١       ًَ٘ات        قب١ًٝ فصإ        قب١ًٝ ي ًَ



 

  
 

  

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٜا زافعا زا١ٜ ايشٛز٣ ٚحازضٗا                              جصاى زبو خريا عٔ ذلبٝٗا       

 زغِ اخلالف ٚزأٟ ايفسد ٜشكٝٗا زأٟ اجلُاع١ ال تشك٢ ايبالُد ب٘                              

...... ..        ٕٚايتعا       ٍايعد      االضتبداد     ًِايع                      

   ......      تطعد               ٛتشه     ٕحتص             تتعب             

  . ..    ايتُين   االضتٓهاز   ايدعا٤   تعجب اي         

.......

      تسادف        جتاْظ              َكاب١ً تطاد 

نُا إٔ ايتعضب ايُهسٟٚ ي٘ خطٛز٠ شدٜد٠ حٝح أْ٘ ٜٓشس حاي١ َٔ ايفٛض٢ " ..    

 "    تُع ٚايعٓف يف اجمل

  (   )...........  ..   ايتشدد        ايتطسع          ٌُٗايت           ايتطاَح      

  (   ) ......     ٌايهط         ايعٓف      االضطساب        ايتشدد            

         صخٝا               اجتُاعٝا             ْفطٝا          أخالقٝا 

  

      األٚىل           ايجا١ْٝ               ايجايج١                   ايسابع١  

 

  



 

  
 

  

 

 

    ًَ اإلميإ بايكطا٤  نإبدْ٘ ، يريو  َٔ ٜسض بايكطا٤ ٚايكدز تستح ْفط٘ ٜٚك

 .   ضعٝداٚايكدز َٔ ايٛاجبات ايد١ٜٝٓ اييت حيٝا بٗا اإلْطإ 

             شب٘ مج١ً          مج١ً       َفسد   ....  ..  يف ايفكس٠( نإ)خرب ايفعٌأ ـ   

    حاٍ              َفعٍٛ َطًل       َفعٍٛ ب٘     ....... ......(  تعسب  ضعٝداب ـ )

 ........ ( دلصّٚ بـ  تستح ايفعٌ  )ج ـ  

        ٕٛبايطه         ٕٛٓحبرف اي        حبرف حسف ايع١ً  

 ........ ن١ًُ ) َٔ (  يف أٍٚ ايفكس٠   د ـ   

  حسف جس       ٍٛاضِ َٛص         ّأدا٠ اضتفٗا        أدا٠ شسط 

      "ُٕ خايٝا متاَا َٔ األفاعٞ ٚايطباع ٚايٛحٛش ٚأند  مل ميض غرُي قًٌٝ حت٢ بدا املها

 "   ٛاٍ ............. املؤزخٕٛ أْ٘ ظٌ ْعٝفا مل تدخً٘ أفع٢ أٚ ٚحش ط ًَ

 املشاز إيٝ٘ يف ايعباز٠ ٖٛ   ................ هإأ ـ  امل

      بسق١            طسابًظ                 ٕفصا          ق١ُْٝٛ 

 .... ظٌ املهإ املشاز إيٝ٘ خايٝا َٔ ايٛحٛش ٚاألفاعٞ َد٠ ب ـ 

     مخطني ض١ٓ           ثالثني ض١ٓ      ض١ٓ أزبعني                ضتني ض١ٓ                    

 ................املهإ ايرٟ اختازٙ عكب١  مل ٜطهٓ٘ أحد َٔ قبٌ َٔ   ـ  ج

      ّٚايس          ايرببس             ايعسب                 ايسّٚ أٚ ايرببس 

 ................ـ  ـ  فهس عكب١ بٔ ْافع يف إقا١َ َد١ٜٓ   يــ د

     ًَاجلٝش ًَ         نالُٖا صٛاب     يف املٓطك١ يًدٚي١ اإلضال١َٝ تهٕٛ عاص١ُ ًًًًًً      يتط
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 اخرت اإلجاب١ ايضخٝخ١ : 

 ........   أ ـ   إٕ جتتٗدٚا يف دزٚضهِ

         ٕٛتٓجخ        تٓجخٛا         تٓجخا      

  اب ـ َٔ ......... يف اخلري ٌٜٓ خري

            ٜطع٢             ًَٜطع    ٜطعٛا 

 ج ـ    ٜتهٕٛ أضًٛب ايشسط َٔ  ......

        أدا٠ شسط      فعٌ شسط        فعٌ جٛاب شسط  مجٝع َا ضبل 

 .د ـ   إٕ تكسأ نجريا    ........ َعًَٛاتو 

           تصدد         تصٜد       تصداد ٜدٕٚتص     

 . َٔ أدا٠ شسط  َٔ ٜرانس ٜٓجح ـ    ٖـ 

      ٌيًعاق        ٌيػري ايعاق          ٕيًصَا        ٕيًُها       

 يف حٝاتو ...........  يٓضٝخ١ أبٜٛو  تطتُعٞـ   إٕ  ٚ

     تٓجخني        ٞتٓجخ          تٓجخٛا      تٓجخا      

 

  



 

  
 

  

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َٔ األناضس ٚايدْٝا بأٜدٜٗا                              فٗإ يف عٝٓ٘ َا نإ ٜهربٙ     

ًَ                               أَٓت ملا أقُت ايعدٍ بِٝٓٗ        ٖاْٝٗا ايعنِي قسِٜس فُٓت ْٛ

. .......        حكس       صػس      ِعع     ٍّ                       ذ

     َطسٚزا   َط٦ُٓا    ٍَستاح ايبا   مجٝع َا ضبل              

          تعًٌٝ    تٛضٝح  تطاد    ْتٝج١   عالقتٗا مبا قبًٗا . .. 

.......

      ايطسع١        ْتٝج١ ملا قبًٗا       ًٌٝتع        ْٞاألٍٚ ٚايجا 

فايسٜاض١ ىل ممازض١ ايسٜاض١ ٚأبططٗا .. ايدع٠ٛ إ َٔٚعالج ٖرٙ احلاي١ ٜبدأ  .."    

 "   تٓشط اجلطِ ٚايعكٌ ، ٚأ١ُٖٝ دزاض١ ايسٜاض١ دٕٚ تعضب ضسٚز٠ ًَخ١ 

  (   )........... ..      أَددٖا        أضًٗٗا      أصعبٗا         أٜطسٖا            

  (   ) ......     تدزٜب         اضتُساز      َالش١َ    َصاٚي١                

         ّنس٠ ايكد               ٟاجلس          ايكفص            ٞاملش  

  

       ٚاملتع١ ايساح١        ٚاملتع١ ايضخ١     ايسفا١ٖٝ ٚاملتع١       ايتُٝص ٚاملتع١   

 



 

  
 

  

 

 

    ّْ ٌُ عٔ إضا٠ِ٤ ، َُٚٗا تتػاضًَ  جصا٤ٙ سٚف جتْدَٔ َع َا تكد عٓدِٖ  اآلخسٜٔ ٜع

ُْ ىقدُز  . و ٜٚستفع بِٝٓٗ شأ

              َفعٍٛ ب٘          َطاف إيٝ٘       فاعٌ   .. .... تعسب (   جصا٤ٙ ) ن١ًُـ    أ

    َطاف إيٝ٘              فاعٌ َفعٍٛ ب٘           ............. (  تعسب  قدزىـ ) ب

         ضت١    مخط١     أزبع١     ثالث١   األفعاٍ اجملص١َٚ يف ايفكس٠ ايطابك١ : ـ   ج

         هٕٛبايط    حبرف حسف ايع١ً   حبرف ايٕٓٛ   ..دلصّٚ (   تتػاض)  ايفعٌد ـ   

         إهُيً         إَيًص      يػري ايعاقٌ    يًعاقٌ   ....         .. أدا٠ شسط(   َُٗا)  ـ  ٖـ

ايتكط ًَو فصإ أْفاض٘ ٚبدأ قًب٘ ٜدم دقات٘ ايعاد١ٜ بعد إٔ نإ َططسبا "      

 .............   "  ٜهاد ميصم ضًٛع صدزٙ َٔ شد٠ خفكاْ٘ ثِ أطًل عكب١ ضساح١ 

 ................   قب١ًٝ فصإ تبعد عٔ قب١ًٝ ٚدإ َطري٠أ ـ  

      ّضت١ أٜا            ّضبع١ أٜا             ّمثا١ْٝ أٜا               ّتطع١ أٜا 

 ....  ضسٜب١ دفاع قدزٖا( فصإ )  فسض عكب١ ع٢ً قب١ًٝ ب ـ 

     300 بعري        350 بعري         360 بعري            260 بعري                        

 ................ ٚدإ نإ َٛقف عكب١ بٔ ْافع َٔ ًَو فصإ ٚ  ـ  ج

      ْٞقتٌ األٍٚ ٚأضس ايجا          قتًُٗا          ضجُٓٗا          أطًل ضساحُٗا        

 ................ " إْٓا ال ْٓهٌ باألضس٣ . قا٥ٌ ايعباز٠ دـ  ـ  

    ٚبٔ ايعاصعُس     ٕعجُإ بٔ عفا     عكب١ بٔ ْافع        َٕعا١ٜٚ بٔ أبٞ ضفٝا        
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